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2079 श्रावण - असोि मसान्त
सम्पाददत प्रमुख वियाकलापहरुको वववरण

नेपाल सरकार

भूनम व्यवस्था,सहकारी तथा गररबी ननवारण मन्रालय

भूनम व्यवस्थापन तथा अनभलेख ववभाग
बबरमहल, काठमाण्डौ।

स्वत: प्रकाशन
नेपालको सं ववधान, २०७२ को भाग ३ धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी मौनलक हकको व्यवस्था
रहेको छ । उक्त मौनलक हकको सुननजितताको लानग सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा
सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६४ को व्यवस्था समेत रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ५को
उपदफा (४) अन्तगवत सावविननक ननकायले प्रत्येक तीन/तीन मवहनामा सावविननक ननकायसं ग सम्बजन्धत
सूचना सूचीकृत गरी प्रकाजशत गनुप
व ने व्यवस्था गरे को छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम २०७9 साल
श्रावण ०१ गते दे जख २०७9 साल असोि मसान्त सम्म यस ववभागबाट सम्पाददत कायविम, सूचनाको
हक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली,
२०६४ को ननयम ३ ले तोकेको वववरण लगायत ववववध सूचना अद्यावनधक गरी प्रकाशन गररएको
छ।

भूनम व्यवस्थापन तथा अनभलेख ववभाग

2

ववषयसूची
१.

ववभागको स्वरुप र प्रकृनत ........................................................................................... 4

२.

ववभागको काम, कतवव्य र अनधकार ............................................................................... 6

३.

ववभागमा रहने कमवचारी सं ख्या र कायव वववरण ................................................................. 9

४.

ववभागबाट प्रदान गररने सेवा ..................................................................................... 11

५.

सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार कमवचारी .................................................................. 14

६.

सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवनध .......................................................................... 15

७.

ननणवय गने प्रकृया र अनधकारी................................................................................... 15

८.

ननणवयउपर उिुरी सुन्ने अनधकारी ................................................................................ 15

९.

2079 श्रावण दे जख असोि मसान्त सम्म सम्पादन भइको मुख्य कामको वववरण ................... 15

१०. सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद ...................................................................... 16
११. ऐन, ननयम, ववननयम र ननदे जशकाको सूची ..................................................................... 16
१२. आ.व. 2079/080 को श्रावण 1 दे जख असोि मसान्तसम्म आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार
सम्बन्धी वववरण .................................................................................................... 18
१३. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण ............................................................................... 18
१४. आनथवक वषव २०७9/80 मा आयोिना सञ्चालन भएको आयोिनाको वववरण......................... 18
१५. ववभाग तथा मातहतका कायावलयहरुको वेभसाईट ............................................................ 19
१६. ववभागमा प्राप्त भएको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता

सम्बन्धी वववरण ....................................................................................................22

१७. ववभाग अन्तरगत सं चानलत कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदन ............................................ 22
१८. वनगवकरण तथा सं रक्षण गरे को सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना सं रक्षण गनव
तोवकएको समयावधी ............................................................................................... 23
१९. सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददइएको ववषय .......................................... 23
२०. सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को वववरण .................................. 23

3

१.

ववभागको स्वरुप र प्रकृनत

नेपालमा बैददककाल दे जख नै भूनमलाई राज्यको अनधनमा राखी सो भूनमको उपभोग गनेले ननजित कर राज्यलाई
वुझाउनु पने प्रचलन रहदै आएको पाईन्छ । नेपालमा मालपोत असुली गने कायव कवहले दे जख भयो भन्ने यथाथव
पत्ता नलागे पनन भूनमकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथवववेदमा समेत उल्ले ख भएको पाईन्छ । नलच्छवीकालमा
िग्गाको प्रशासन ववकेजन्ित नथयो । त्यसवेला गाउँको पाञ्चालीले िग्गाको प्रशासन गदवथे । रािा ियजस्थनत
मल्लले िग्गा नापिाँच गराउने र ववताव िग्गा वविी गनव र बन्धक राख्न पाउने ननयम वसालेका नथए । यस
अजिका मवहषपाल तथा वकराँतको शासनकालमा िग्गाधनी पूिाव िस्तै “लेख्य” नामको प्रमाण ददइन््यो र उत्पादन
अनुसार िग्गाको कुत नतनुव पने व्यवस्था नथयो । रािा राम शाहले िग्गा प्रशासनमा हले , पाटे , कोदाले , माटो मुरी,
वविन आददको आधारमा िग्गाको इकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरे का नथए । वव.सं . १९१० मा प्रधानमन्री
ु ी ऐनमा तजल्सङ, मोही, कुत आदद वारे व्यवस्था गररयो । राज्यको
िंगवहादुर राणाको पालामा िारी गरे को मुलक
आयको प्रमुख श्रोत भूनमकर अथावत मालपोत नै नथयो । वव.सं . १९३० दे जख तराईका िग्गा र पहाडका खेतहरु
िंजिरले र पहाडी क्षेरका अन्य िग्गाहरु िहां िे िस्तो औिार प्रयोगमा नथए सोही वामोजिम हले , पाटे , कोदाले
आदद वकनसम कायम भई िग्गाको व्यवजस्थत अनभलेख राख्ने िमको थालनी भयो । िग्गा प्रशासनको लानग
सं स्थागत ववकासको िममा वव.सं . १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गररयो । कमवचारीको तलब खुवाउन र
वक्यौता असूली गनव खडा भएको “तहनसल कायावलय” लाई समेत वव.सं . १९५९ सालमा माल अड्डामा गानभएको
नथयो । त्यसै वषव मधेश माल सवाल लागु गररयो । तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिनमन्दार, पटवारी र
पहाड तफव जिम्मावाल र मुजखयावाट िग्गा प्रशासनको कायव गराउने र उनीहरुवाट भूनमकर उठाउने प्रचलनको
थालनी भएको नथयो । वव.सं . १९६० मा चन्ि शमशेरले िग्गालाई अवल, दोयम, सीम र चाहार गरी ४ वगवमा
वगीकरण गरे । वव.सं . १९६४ को सपवट नापी पनछ िग्गाको वकनसम अनुसार नतरो लगाईयो । वव.सं . १९६८
सालमा िग्गाहरुको व्यवजस्थत लगत राख्ने प्रयासको थालनी भएको पाइन्छ िसलाई अद्यावनध अठसठ्ठाको नामले
जचन्ने गररन्छ । वव.सं . १९७१ दे जख १९९१ सम्म तराइमा छु टफूट लगत नलने व्यवस्था गररयो िसलाई
एकहवपवका नामले जचननन्छ । वव.सं . १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपनछ नै िरिग्गाको हक
हस्तान्तरण प्रकृया नलखतवाट हुन थालेको पाइन्छ । माल अड्डामा गई िरिग्गाको रजिष्ट्रेशन पाररत गने कायवको
शुरुवात १९७९ साल वैशाख १ गतेवाट भएको पाईन्छ ।

िग्गा प्रशासन सम्बन्धी कायवका साथै सरकारी

आनथवक कारोवारको काम पनन माल अड्डा माफवत हुन थाले को पाइन्छ ।
वव.सं . १९८० मा भक्तपुरमा वकत्ता नापीको शुरुवातसँगै नक्साको आधारमा भूनमको लगत राख्ने कायवको थालनी
भयो । वव.सं . १९९२ सालमा माल सवाल िारी गररएको नथयो । वव.सं . १९९६ मा काठमाण्डौं नापी गोश्वारा
स्थापना भयो । वव.स. २०१३ साल सम्म मालपोत ववभाग अन्तगवत रहे को सो गोश्वारा वव.सं . २०१४ सालमा
नापी ववभागको स्थापना भएपनछ नापी ववभाग अन्तगवत गएको पाईन्छ ।
नेपालमा वव.सं . २००७ सालको रािनीनतक पररवतवन पनछ आनथवक पररवतवनको अभ्यास पनन शुरु गररयो । वव.सं .
२००८ सलाको पवहलो बिेटमा कुल आयको ५० प्रनतशत भन्दा बढी मालपोतको आय रहेको नथयो । भूनम
प्रशासनलाई व्यवजस्थत गनव वव.सं . २००८ सालमा भूनमदारी अनधकार प्रानप्त कानूनको मस्यौदा र भूनम िाँच
कनमशन गठन गररएको नथयो । वव.सं . २००८ मै ववताव उन्मुलनको स्वीकृनत प्रदान गरी “ववताव खारे िी बन्दोवस्त
अड्डा” को स्थापना गररयो । वव.सं . २००८।१।६ मा भएको िोषणामा गणेशमान नसं ह भूनम व्यवस्था तथा खाद्य
मन्री नथए । वव.सं . २००९।४।३० मा गठन भएको परामशवदारी सरकारमा खड्गमान नसं हले सम्हाले को
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ु को अध्यक्षतामा भूनम
ववभागमा परराष्ट्र, मालपोत र वन रहेको नथयो । वव.सं . २००९ सालमा नारदमुनी थुलङ
समस्या अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गनव भूनमसुधार कनमशनको गठन भयो । त्यसै गरी २००९ सालमै चन्िवहादुर
थापालाई मालपोत र वन ववभागको प्रमुखको रुपमा तोकेको पाइन्छ । वव.सं . २०१२ सालमा ननरिराि भण्डारी
ु ी सेिटरीको रुपमा तोक्दा तोवकएको ननकायको रुपमा अथव तथा
र रामचन्ि मलहोरालाई सेिटरी र डेपट
मालपोत ववभाग नथयो । त्यनतवेलाका गोश्वारालाई अवहलेको ववभागस्तरको कायवक्षेर तोकेको पाइन्छ । वव.सं .
२०१३ सालमा भूनमसुधारको १३ शुरीय िोषणा कायावन्वयन गनव िग्गा र िग्गा कमाउने लगत खडा गने ऐन
२०१३ ल्याईयो । वव.सं . २०१४ सालमा मोवहको हक सं रक्षण गनव भूनमसुधार ऐन, २०१४ ल्याईयो । वव.सं .
२०१६ सालमा ववताव उन्मुलन ऐन र

वव.सं . २०१७ सालमा राज्य रिौटा उन्मुलन ऐन ल्याईयो । यसै गरी

वव.सं . २०१९ सालामा िग्गा (नापिांच) ऐन र वव.सं . २०२१ सालमा भूनम सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गररयो ।
वव.सं . २०२४ सालमा भूनम प्रशासन ऐन लागू भई भूनम प्रशासन कायावलयहरु खोनलए। वव.सं . २०२७ सालमा
मालपोत असूली र स्याहाको लानग “कोष तथा तहनसल” कायावलय खोनलए।
वव.सं . २०१८ साल दे जख िग्गा प्रशासनको लानग ७5 जिल्लामा माल अड्डाहरु स्थापना गररए । वव.सं . २०२४
सालमा भूनम प्रशासन ऐन िारी भएपनछ सुरुमा काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन जिल्ला सवहत ९ जिल्लामा िग्गा
(नापिांच) ऐन, २०१९ अनुसार तयार भएको नक्सा र श्रे स्तावाट भूनमको प्रशासन हेने गरी भूनमसुधार मन्रालय
अन्तरगत भूनम प्रशासन कायावलय स्थापना भए । वव.सं . २०२४ सालमा भूनम प्रशासन कायावलय खारे ि गरी
भूनमसुधार कायावलय नामाकरण गररयो । तत्कालीन कोष तथा तहनसल कायावलयलाई मालपोत कायावलयमा पररणत
गररयो । भूनम प्रशासन कायावलयले ददएको लगत अनुसार मालपोत असूल गनव वव.सं . २०२६ सालमा मालपोत
कायावलयलाई तत्कालीन अथव मन्रालयको मालपोत ववभाग अन्तगवत रहने गरी स्थापना गररयो । वव.सं . २०२८
सालमा सो मालपोत कायावलयको नाम कोष तथा तहनसल कायावलयमा पररणत भयो । पररवनतवत सन्दभवलाई
ु ी सवाल समेतलाई समेटी मालपोत ऐन, २०३४ िारी भै वव.सं . २०३५ वैशाख
अं नगकार गदै माल सवाल, मुलक
१ गते दे जख मालपोत कायावलय छु ट्टै अथव मन्रालय अन्तरगत स्थापना भयो ।
मालपोत ऐन, २०३४ को व्यवस्थाले भूनम प्रशासन ऐन, २०२४, मालपोत (ववशेष व्यवस्था) ऐन, २०१८, मालपोत
(नमन्हा) ऐन, २०१९, मधेश माल सवाल र पहाड माल सवाललाई ननष्कृय गरे को नथयो । हालसम्म ववद्यमान
यही ऐनले प्रत्येक जिल्लामा मालपोत कायावलय रहने, भूनम प्रशासनको काम भूनमसुधार अनधकारी तथा मालपोत
कायावलयमा सने , माल अड्डा, कोष तथा तहनसल कायावलय वा भूनम प्रशासन कायावलयले गने काम मालपोत कायावलयले
गने, िग्गाको दताव गने , रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाजखल खारे ि तथा लगतकट्टा गने, िरिग्गा रोक्का फुकुवा गने, मालपोत
असूली गने, नमन्हा गने आदद व्यवस्था गरे को छ । यो ऐन लागु हुंदा वव.सं . २०३५ साल वैशाखमा २७
जिल्लावाट शुरु भई वव.सं . २०५६ साल मं सीर सम्ममा ७५ वटै जिल्लामा लागु गररएको नथयो । यसै गरी
भूनम सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले िग्गा र िग्गा कमाउनेको लगत खडा गने ऐन, २०१३, भूनम सम्बन्धी ऐन, २०१४
र कृवष सम्बन्धी (नयां व्यवस्था) ऐन, २०१९ लाई खारे ि गरे को नथयो । वव.सं . २०३३ सालमा गुठी सं स्थान
ऐन, २०३३ समेत िारी भएपनछ सो ऐन अनुसार समेत िग्गा प्रशासन एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ववनभन्न
व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
वव.सं . २०४४ मा मालपोत ववभाग र सो अन्तगवतका माल तथा मालपोत कायावलयलाई समेत अथव मन्रालयवाट
जझकी भूनमसुधार मन्रालय अन्तगवत ल्याईएकोमा वव.सं . २०५७ मा मालपोत र भूनमसुधार ववभागलाई एकीकरण
गरी भूनमसुधार तथा व्यवस्थापन ववभागको गठन गररएको हो । हाल यस ववभागको नाम भूनम व्यवस्थापन तथा
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अनभलेख ववभाग रहेको छ र यो ववभाग भूनम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारण मन्रालय अन्तगवत रहेको
छ । हाल यस ववभाग अन्तगवत १3१ वटा भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलयहरु रहेका छन् । हाल ववभाग
बबरमहल काठमाडौंमा अवजस्थत रहेको छ ।
दुरदृष्टी
ददगो, गुणस्तरीय एवं सेवाग्राही मैरी सेवा प्रवाहमाफवत भूनम व्यवस्थापन गने ।
उद्देश्य


सरकारी, सावविननक, नीजि सबै प्रकारका भूनमहरुको वनगवकरण तथा उपयोग गने ।



भू-सूचना प्रववनधको ववकास माफवत िर िग्गा मूल्याँकनलाई वैज्ञाननक आधार खडा गरी सबै तहका
मूल्याँकनसं ग एवककृत गने ।



िग्गा प्रशासनलाई प्रववनधयूक्त पारदशी र ववश्वसननय बनाउने ।



नापी तथा मालपोत कायावलयहरुको एवककृत सूचना प्रणालीको ववकास गने ।



सववसाधारण िनताको सेवा, सुववधा र आनथवक वहत कायम राख्न भू―अनभले ख तथा श्रे स्ता व्यवजस्थत गरी
िग्गाधनी तथा मोहीको हक सं रक्षण गने ।




भूनम व्यवस्थापन कायवलाई सेवामुखी एवम् सूचनामूलक बनाउने ।

िमीनमा सीप र श्रम हुने व्यजक्तको पहुँच अनभवृवि गरी गरीबी िटाउने कायवमा सहयोग पुर्याउने ।



भू-रािस्व पररचालन गनव सहयोग पुर्याउने ।



आधुननक, ववश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू―सूचना प्रणालीको ववकास गने।

रणनीनत


भू-उपयोग नीनत तथा ऐनको आधारमा भू-उपयोग नक्सा तयार गरी लागू गदै िाने तथा उपयोगको सुननजितता
प्रदान गने ।



भूनमवहन, दनलत, सुकुम्वासी, वपछडीएको वगव आददवासी िनिाती एकल मवहला लगायत अनौपचाररक बसोबासको
समस्या हल गदै सं ववधानले पररकल्पना गरे को सम्पजत्त तथा बसोबासको हकको सुननजितता प्रदान गने ।



िग्गा प्रशासन प्रणालीलाई एकरूपमा ल्याउन नापी नक्सा र त्यसमा सम्बन्धीत कायवहरुलाई एउटै मूल्याँकन
गने तथा सववमान्य बनाउने ।

२.

ववभागको काम, कतवव्य र अनधकार

१. प्रशासन शाखा
क) कमवचारी प्रशासन


कमवचारी व्यवस्थापन (ननयुजक्त, पदस्थापन, काि, सरुवा, वढु वा),



ववभानगय कारवाही तथा पुरस्कार सम्बन्धी कायव,



कमवचारीहरुको व्यजक्तगत वववरण अद्यावनधक गने,



कायवसम्पादन मुल्यांकन व्यवस्थापन,



मानव सं शासन ववकास र पररचालन (तानलम),



ववदा सम्बन्धी कायव,
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अजख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ननणवय, ननदे शन कायावन्वयन तथा अदालतको फैसला
कायावन्वयन,



िनशजक्तको व्यवस्था गने,



सं गठन सं रचना र दरवन्दी नसिवना सम्बन्धी,



अनभलेख व्यवजस्थत रूपमा राख्ने र राख्न लगाउने ।

ख) आनथवक प्रशासन (लेखा)


बिेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु (ननकासा र अजख्तयारी),



बिेट लेखांकन,



लेखा परीक्षण र बेरुिु फर्छ्यौट ।

ग) आन्तररक प्रशासन


आन्तररक प्रशासन च ुस्त तुरुस्त गने,



हेल्प डेक्सबाट सेवा प्रदान गने,



कायावलय पररशर र कायवकक्षको सरसफाई तथा सुरक्षाको प्रवन्ध गने,



भौनतक सम्पजत्तको सं रक्षण र सम्बधवन गने ,



मालसामान जिन्सी खररद, दाजखला, खचव, जिन्सी ननररक्षण, नललाम सम्बन्धी कायव व्यवस्थापन,



महाननदे शकको ननिी सजचवालय व्यवस्थापन गने ।

ि )िनगुनासो


प्र.म. तथा मजन्रपररषद्को कायावलयबाट प्राप्त िनगुनासोहरुको व्यवस्थापन,



अजख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र रावष्ट्रय सतकवता केन्िवाट प्राप्त िनगुनासोहरुको व्यवस्थापन,



ववनभन्न परपनरकामा प्रकाजशत िनगुनासोहरुको व्यवस्थापन,



भू.सु.व्य.म. र अन्य ननकायबाट प्राप्त िनगुनासोहरुको व्यवस्थापन,



यस ववभागमा सोझै प्राप्त िनगुनासोहरुको व्यवस्थापन,

ङ) कानून, ऐन , ननयम तथा परामशव


फैशला कायावन्वयन सम्बन्धी कायवहरु,



नलजखत िवाफ सम्बन्धी कायवहरु,



ऐन ननयमहरुको परामशव ।

२. मालपोत तथा भूनमसुधार शाखा


ननणवय बदर सम्बन्धी कायव,



िग्गा दताव सहमती सम्बन्धी कायव,



नेपाल सरकारको नामको िग्गा सं रक्षण र व्यवस्थापन,



भोगानधकार /नलिसम्बन्धी कायव,



हालसाववक सम्बन्धी ननदे शनात्मक कायव,



रोक्का फुकुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी,



नीनत ननमावण कायवमा मन्रालयलाई सहयोग गने ,



िग्गा प्रशासनका समस्या समाधानका लानग कायावलयहरूलाई ननदे शन ददने,



श्रे स्ता तथा अनभले खहरू सुरजक्षत र व्यवजस्थत रूपमा राख्ने व्यवस्था गने,



ऐन तथा ननयम ननमावण गनव मन्रालयलाई सहयोग गने ।
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हदबन्दी सम्बन्धी (कम्पनी सं ि सं स्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी िग्गा खररद गनव वा म्याद थप गनव
नसफाररस गने),



अन्य (मोही नामसारी, वांडफांड सम्बन्धी) ननदे शनात्मक कायवहरु,



भूनममानथको द्वैध स्वानमत्व अन्त्य गने व्यवस्था गने,



भू–उपयोगको उजचत व्यवस्था गनव सहयोग गने ।

३. योिना तथा अनभलेख शाखा


वावषवक ववकास कायविम तिुम
व ा तथा कायावन्वयन गने, गराउने,



जिल्ला जस्थत कायावलयका कायविम तिुम
व ा र कायावन्वयन,



मानसक, चौमानसक र बावषवक प्रगनत सनमक्षा,



भूनम व्यवस्थापन सुदृढीकरण कोष पररचालन र व्यवस्थापन,



रािश्वको लक्ष्य ननधावरण र वांडफांड,



रािश्व असूली वांडफांड र प्रगनत मुल्यांकन,



शासकीय सुधार कायवयोिना कायावन्वयन,



भौनतक पूवावधार ननमावण र प्रगनत मूल्यांकन,



मालपोत अनभले ख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण आयोिना सं चालन र कायावन्वयन,



कायावलयहरूको भौनतक सं रचनाको ववकास तथा सुधार गने,



ननरीक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायवयोिना कायावन्वयन,



मानसक तथा वावषवक प्रगनत वववरण तयार गने ,



िनशजक्त ववकासका लानग आवश्यक तानलम, गोष्ठीको व्यवस्था नमलाउने,



नीनत ननमावणका लानग आवश्यक सूचना प्रवाह गने ।



दस्तुर तथा शुल्क ननधावरणका लानग मन्रालयमा सुझाव प्रस्तुत गने,



िग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन पिनतलाई समयानुकूल सुधार गने,



रािस्व प्रशासन सम्बन्धमा कायावलयहरूलाई आवश्यक ननदे शन ददने ।



अनभलेखहरुको सं रक्षण ।

४. भू-सूचना प्रववनध शाखा


कम््यूटर प्रणालीको ववकास र ICT (Information and Communication Technology) Project सं ग सम्बजन्धत सम्पूणव
कायवहरु,



वेबसाइट नडिाइन र ननयनमत अध्यावनधक,



ववभागमा सुचारुरुपले इमेल, इन्टरनेट सञ्चालन,



िग्गा प्रशासनमा सूचना प्रववनधको प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक नीनत ननमावण गने,



ववद्युनतय हाजिरी प्रणाली सञ्चालन गने,



हाडववेयर ममवत तथा नेटववकवङ सञ्चालन,



कायावलयमा सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयरको ननयनमत अनुगमन तथा ननरीक्षण,



ननयनमत डाटा व्याकअप,



आधुननक याजन्रक सं िाल प्रववनधको प्रयोगबाट श्रे स्ता अनभलेख व्यवजस्थत गरी नछटो, छररतो एवं
स्तरीय सेवा प्रदान गने व्यवस्था नमलाउने,



IT सम्बन्धी तानलम सञ्चालन गने ।
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३. ववभागमा रहने कमवचारी सं ख्या र कायव वववरण
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी अनुसार यस ववभागमा हाल ३८ िना स्वीकृत दरवन्दी तथा 18 िना
अस्थायी दरवन्दी रहेको छ। ववभागको स्वीकृत सं गठन सं रचना तथा स्वीकृत दरवन्दी वववरण तल उल्लेजखत
गररएको छ ।
भूनम व्यवस्थापन तथा अनभलेख ववभागको दरवन्दी तेररि
ि.स.

पद

श्रे णी

सेवा

दरबन्दी

1

महाननदे शक

रा.प. प्रथम

सा.प्र.

1

2

ननदे शक

रा.प. वितीय

सा.प्र.

3

3

ननदे शक.प्रा.

रा.प. वितीय

ववववध

1

4

शाखा अनधकृत

रा.प.तृतीय

सा.प्र.

5

5

लेखा अनधकृत

रा.प.तृतीय

लेखा

1

6

नापी अनधकृत

रा.प.तृतीय

इजन्िननयररङ

1

7

कम््युटर अनधकृत

रा.प.तृतीय

ववववध

3

8

कानुन अनधकृत

रा.प.तृतीय

न्याय

1

9

कम््युटर इजन्िननयर

रा.प.तृतीय

इजन्िननयररङ

3

10

नायब सुब्बा

रा.प.अनं.प्र.

सा.प्र.

4

11

लेखापाल

रा.प.अनं.प्र.

लेखा

1

12

कम््युटर टे जक्ननसयन

रा.प.तृतीय

ववववध

2

13

कम््युटर अपरे टर

रा.प.अनं.प्र.

ववववध

4

14

खररदार

रा.प.अनं.वि

सा.प्र.

2

15

ह.स.चा.

श्रे णी वववहन

सा.प्र.

3

16

कायावलय सहयोगी (स्वीपर/माली)

श्रे णी वववहन

सा.प्र.

3
िम्मा

38
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भूनम व्यवस्थापन तथा अनभलेख ववभागको संगठन सं रचना

10

४.

ववभागबाट प्रदान गररने सेवा
ननणवय प्रकृया

ि.सं .

सम्बजन्धत

सेवाको वकनसम

शाखा

सेवा प्रदान गने

तथा सेवा प्राप्त

सेवा प्राप्त गनव

सेवा प्राप्त गनव

कमवचारीहरु

गनव पेश गनुपव ने

लाग्ने शुल्क

लाग्ने समय

कागिात
कमवचारी प्रशासन आनथवक
प्रशासन

आन्तररक

प्रशासनको कायव गने।
स्टोर

व्यवस्थापन

लगायतका कायव
कमवचारी प्रशासन फाँटसँग
सम्बजन्धत सूचना माग भए
१

प्रशासन
शाखा

बमोजिम उपलव्ध गराउने
नलखत िवाफ/प्रनतउत्तर

कानूनी राय

फैसला कायावन्वयन

ऐन

ननदे शक/शाखा

-

अनधकृत

-

अनधकृत

-

अनधकृत

कानून अनधकृत

सुन्ने अनधकारी

क्षनतपूनतवको
व्यवस्था

कैवफयत

कानूनमा

व्यवस्था

भए

दस्तुर नलाग्ने

तोवकए
बमोजिम
ननवेदन

ननदे शक/शाखा

कानून अनधकृत

उिुरी/पुनरावेदन

महाननदे शक

नलाग्ने

महाननदे शक

नलाग्ने

महाननदे शक

नलाग्ने

अनुसार

ननदे शक/शाखा

कानून अनधकृत

दस्तुर नलाग्ने

सेवा प्राप्त नभएमा

दस्तुर नलाग्ने

प्राप्त

भएको

नमनतले

15ददननभर
-नमनसलको
प्रनतनलवप

क्षनतपूनतवको
ननशुल्क

म्याद बमोजिम

महाननदे शक

व्यवस्था

-म्याद सूचना

नभएको

ववषयसँग

क्षनतपूनतवको

सम्बजन्धत

ननशुल्क

1 हप्ता

महाननदे शक

व्यवस्था

कागिात

नभएको

ववषयसँग

क्षनतपूनतवको

सम्बजन्धत
कागिात

ननशुल्क

-

महाननदे शक

व्यवस्था
नभएको

11

ननणवय प्रकृया
ि.सं .

सम्बजन्धत

सेवाको वकनसम

शाखा

सेवा प्रदान गने

तथा सेवा प्राप्त

सेवा प्राप्त गनव

सेवा प्राप्त गनव

कमवचारीहरु

गनव पेश गनुपव ने

लाग्ने शुल्क

लाग्ने समय

कागिात
मालपोत
२

तथा
भूनमसुधार

िग्गा

प्रशासन

ववनभन्न

सम्बन्धी
नीनतगत

ननदे शन/पररपर/राय
उपलव्ध गराउने

-ना.सु

सम्बजन्धत

-शाखा अनधकृत
-ननदे शक
-महाननदे शक

पेश

ऐन,

ननयम,

प्रचनलत कानून

कायवववधीले तोके

बमोजिम

उिुरी/पुनरावेदन
सुन्ने अनधकारी

क्षनतपूनतवको
व्यवस्था

कैवफयत

भएका

कागिातको
प्रकृनत
सोही

बमोजिम

सेवा प्राप्त नभएमा

हेरी

महाननदे शक

अनुसार

हुने
मोठश्रे स्ता
वववरण पवहलो
वकत्ता रु ५०
र

भू
भू-सूचना
३.

तथा प्रववनध
शाखा

नडजिटल डाटा ववतरण

सूचना

प्रववनध

नडजिटल डाटाको

शाखाबाट

सेवा

ववतरण प्रयोग र

सं चालनको

लानग

ननयमन ननदे जशका

तोकीएको
अनधकृत

कम््यूटर

२०६९
तोवकए अनुसार

मा

थप

प्रनतवकत्ता रु ५
रोक्का
पवहलो

वववरण
वकत्ता

आवश्यक
वकत्ता सं ख्याको

रु ५० र थप

आधारमा

प्रनतवकत्ता रु ५

दे जख ५ ददन

दुई

महाननदे शक

नलखत स्क्यान
इमेि

पवहलो

पाना रु ५० र
थप प्रनत पाना
१५
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ननणवय प्रकृया
ि.सं .

सम्बजन्धत
शाखा

सेवाको वकनसम

तथा सेवा प्राप्त

सेवा प्राप्त गनव

सेवा प्राप्त गनव

कमवचारीहरु

गनव पेश गनुपव ने

लाग्ने शुल्क

लाग्ने समय

-

-

ननयनमत कायव

महाननदे शक

-

-

ननयनमत कायव

महाननदे शक

कागिात
वावषवक
४.

योिना
शाखा

बिेट

तथा

कायविम तयार गने
मालपोत अनभलेख सुरक्षा
तथा सुदृढीकरण कायविम

सेवा प्राप्त नभएमा

सेवा प्रदान गने

उिुरी/पुनरावेदन
सुन्ने अनधकारी

क्षनतपूनतवको
व्यवस्था

कैवफयत

ननदे शक/

शाखा अनधकृत/
नापी अनधकृत
ननदे शक/

शाखा अनधकृत/
नापी अनधकृत
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५.

सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार कमवचारी
नस.नं.
1

शाखा
महाननदे शक

नाम/थर

पद

श्री वपताम्वर जिनमरे

महाननदे शक

2

श्री ननरन्िन भण्डारी

कायावलय सहयोगी

3

श्री शान्ता न्यौपाने

कायावलय सहयोगी

4

वप.ए

श्री गंगा आचायव

कम््युटर अपरे टर

5

योिना शाखा

श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी

ननदे शक

6

िग्गा प्रशासन

श्री रोशनशङ्कर जिनमरे

ननदे शक

7

कमवचारी प्रशासन

श्री हरर प्रसाद दे वकोटा

ननदे शक

8

भू सुचना प्रववनध शाखा

श्री रािकुमार महिवन

ननदे शक (भू.सू.)

9

श्री कृष्णचन्ि शाह

कम््युटर अनधकृत

10

श्री हररशरण थापा

कम््युटर अनधकृत

11

श्री ववष्णुकुमार श्रे ष्ठ

कम््युटर अनधकृत

12

श्री बलराम काफ्ले

कम््युटर अनधकृत

13

श्री सं ियकुमार मुजखया

कम््युटर इजन्िननयर

14

श्री िनश्याम झा

कम््युटर इजन्िननयर

श्री िोनसन खडका

कम््युटर इजन्िननयर

16

श्री ववरे न्ि नसं ह ठकुराठी

कम््युटर ववशेषज्ञ

17

श्री बन्दना दे व

कम््युटर अपरे टर

18

श्री कृष्ण केशरी प्रिापती

कम््युटर अपरे टर

19

श्री प्रेम भण्डारी

कम््युटर अपरे टर

20

श्री रोशनी महिवन

कम््युटर अपरे टर

21

श्री हननस महिवन

कम््युटर टे जक्ननसयन

22

श्री ववष्णु प्रसाद गौतम

शाखा अनधकृत

श्री ववदुर अनधकारी

शाखा अनधकृत

श्री केशव वहादुर चन्द

नायव सुव्वा

25

श्री महेश काफ्ले

नायव सुव्वा

26

श्री सुरेन्िमान डं गोल

कायावलय सहयोगी

27

श्री ववष्णुकुमार महत

शाखा अनधकृत

28

श्री सुशीला काकी

नापी अनधकृत

श्री सागर काफ्ले

नायव सुव्वा

श्री केशव परािुली

कम््युटर अपरे टर

31

श्री मनोि थापा

कम््युटर अपरे टर

32

श्री वावुराम चौधरी

कायावलय सहयोगी

33

श्री च ुडामणी चापागाँइव

शाखा अनधकृत

34

श्री धनराि नगरी

नायव सुव्वा

श्री सुजशला मल्ल

खररदार

36

श्री नसमा पोखरे ल

खररदार

37

श्री परमेश्वर पौडेल

कम््युटर अपरे टर
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23
24

29
30

35

भू-सुचना

मालपोत तथा भूनमसुधार

योिना तथा अनभले ख

कमवचारी प्रशासन

38

श्री सरस्वती गौतम

कायावलय सहयोगी

39

श्री रामकुमार श्रे ष्ठ

लेखा अनधकृत

40

श्री लेखनाथ सेढाइव

वेरुिु ववज्ञ

श्री रववन्ि महरा

लेखापाल

श्री सुरेन्ि काकी

कम््युटर अपरे टर

43

श्री ववमल सुवाल

कम््युटर अपरे टर

44

श्री नभमलक्ष्मी श्रे ष्ठ

कायावलय सहयोगी

45

श्री शोभाखर आचायव

नायव सुव्वा

46

श्री

कायावलय सहयोगी

41
42

47

आन्तररक

श्री चोला पाण्डे

कायावलय सहयोगी

48

प्रशासन(स्टोर)

श्री कान्छी पोडेनी

कायावलय सहयोगी

49

श्री ननमवला तामाङ

कायावलय सहयोगी

50

श्री रमेश श्रे ष्ठ

कायावलय सहयोगी

51

िनगुनासो व्यवस्थापन

श्री रामकृष्ण श्रे ष्ठ

शाखा अनधकृत

52

कानून शाखा

श्री गोकुल भ ुिेल

कानून अनधकृत

53

श्री हररप्रसाद कोइवराला

हलुका सवारी चालक

54

श्री राम प्रसाद न्यौपाने

हलुका सवारी चालक

श्री केशव खरी

हलुका सवारी चालक

56

श्री रत्नकुमार मगर

हलुका सवारी चालक

57

श्री शान्त वस्नेत

हलुका सवारी चालक

55

६.


आनथवक प्रशासन

सवारी चालक

सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवनध
नडजिटल डाटाको ववतरण प्रयोग र ननयमन ननदे जशका २०६९ मा तोवकए अनुसार मोठ श्रे स्ता
वववरण

पवहलो वकत्ता रु. ५० र थप प्रनतवकत्ता रु. ५

रोक्का वववरण पवहलो वकत्ता रु. ५० र थप प्रनतवकत्ता रु. ५
नलखत स्क्यान इमेि पवहलो पाना रु. ५० र थप प्रनत पाना रु. १५


सूचनाको हक सम्बन्धी सूचनाको लानग दश पेिसम्मको सूचना ननिःशुल्क प्राप्त हुने र सो भन्दा मानथ
भएमा प्रनत पेि रु ५।—दस्तुर लाग्ने, सूचनाको प्रकृनत हेरी बढीमा १५ ददनसम्मको अवनध लाग्ने।


७.

ववभागमा परे का उिुरी, ननवेदन र पुनरावेदनको सम्बन्धमा कुनै दस्तुर नलाग्ने।
ननणवय गने प्रकृया र अनधकारी
ननणवय गने अनधकारी
महाननदे शक, श्री वपताम्बर जिनमरे

८.

ननणवयउपर उिुरी सुन्ने अनधकारी
महाननदे शक ,श्री वपताम्बर जिनमरे

९.

सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद
प्रमुख: महाननदे शक, श्री वपताम्बर जिनमरे

प्रवक्ता: ननदे शक, श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी

सूचना अनधकारी: शाखा अनधकृत, ववष्णुकुमार महत
१०.

ऐन, ननयम, ववननयम र ननदे जशकाको सूची

क) ऐन
भूनम सम्बन्धी ऐन, २०२१
ु को आनथवक ववकासमा िततर
मुलक
गनत ल्याउन भूनमबाट ननष्कृय पूिी र िनसं ख्याको भार जझकी अथव
ु
व्यवस्थाको अन्य क्षेरमा लगाउन, र कृवष योग्य भूनमको न्यायोजचत ववतरण र कृवष सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान
र साधन सुलभ गराई भूनममा आजश्रत वास्तववक वकसानहरूको िीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृवष उत्पादनमा
अनधकतम बृवि गनव प्रोत्साहन प्रदान गरी सवव साधारण िनताको सुववधा र आनथवक वहत कायम राख्ने ।
नबवता उन्मुलन ऐन, २०१६
नेपाल अनधराज्यका ववनभन्न वगवका िनतामा सीमानताको भावना र जस्थनत उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्न
को लानग र नेपाल अनधराज्य तथा नेपाल अनधराज्यका िनताको सुववधा तथा आनथवक वहतलाई कायम र
सुदृढ पारी सुववधा गराउने पववर उदे श्यले राज्य कर ननतरी िग्गा िमीन भोग गनव सामन्त प्रथालाई अन्त
गने ।
मालपोत ऐन, २०३४
मालपोतको असूल तहसीलसम्बन्धी व्यवस्थामा सं शोधन र एकीकरण गनव र िग्गा आबाद गने सम्बन्धमा
केही थप व्यवस्था गने ।
िग्गा नापिाँच ऐन, २०१९
नेपाल अनधराज्यका ववनभन्न वगव वा िानत वा क्षेरका िनताका बीचको सुसम्बन्ध र साधारणतया नेपाल
अनधराज्यका नागररकहरूको सुववधा कायम राख्नको लानग िग्गा नाँप िाँच गने र िग्गाको वकनसम तोक्ने
व्यवस्था गने।
भूनम सम्बन्धी ऐनहरुको संगालो
यसमा भूनम सम्बन्धी ववनभन्न ऐनहरु सं ग्रह गररएको छ।
ख) ननयमावली
नडजिटल डाटाको ववतरण‚ प्रयोग र ननयमन
भूनमसुधार तथा व्यवस्था मन्रालय तथा अन्तगवतका ववभाग, महाशाखा, आयोिना तथा कायावलयहरुबाट समय
समयमा ववनभन्न कायविम÷आयोिना माफवत तयार भएका र हुने तथा अन्य ननकायहरुले समय समयमा तयार
गरी अन्तगवतका ननकाय माफवत ववतरण गने जिम्मेवारी प्राप्त भएका र हुने नडजिटल डाटाको मागको िम
वृवि भएको सन्दभवमा, उल्लेजखत डाटाहरुको नागररक र राष्ट्रको सवोत्तम वहतमा उच्चतम सदुपयोग हुने गरी
प्रयोग गनव गराउन, डाटा ववतरण प्रकृया सरल र सहि बनाउन तथा डाटाको अननधकृत प्रयोग ननयन्रण

गनवका नननमत्त िग्गा नाप िाँच ननयमावली २०५८ को ननयम ३६ तथा नेपाल सरकार मजन्रपररषदको नमनत
२०६५/०९/२३ को ननणवय बमोजिम यो “नडजिटल डाटाको ववतरण, प्रयोग र ननयमन ननदे जशका, २०६९”
लागुगनव बाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले यो ननदे जशका बनाएको छ।
मालपोत ननयमावली, २०३४
भूमी सम्बन्धी ननयमावली, २०२१
िग्गा नापिाच ननयमावली, २०५८
गुठी सं स्थान ननयमावली, २०४९
ग) ननदे जशका
िग्गा प्रशासन ननदे जशका, २०५८
िग्गा प्रशासन ननदे जशका, २०५८
भूमी सुधार कायव ननदे जशका, २०६०
सरकारी, सारबविननक िग्गा सं रचना कायव ननदे जशका, २०६२ तथा िग्गा धनन सं केत नंम्वर ननधावरण
ननदे जशका

ि) कायवववनध
िग्गा प्रशासन कायवववधी, २०६० भाग १
िग्गा प्रशासन कायवववधी २०६१ भाग २
िग्गा प्रशासन कायवववधी २०६२ भाग ३
कायवववनध २०६७ पवहलो सं सोधन
ङ) अन्य
दताव दर
रजिष्ट्रेशन दस्तुर सेवा सुल्क र िर िग्गा रोक्का दस्तुर प्रदे श सरकारले प्रत्येक आनथवक वषवमा ननधावरण
गछव।

११.

आ.व. २०७8।७9 को कानतवक 1 दे जख पौष मसान्तसम्मको आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार
सम्बन्धी वववरण

ख.शी.नं.

ववत्तीय शीषवक

21111

पाररश्रनमक कमवचारी

21132
21212

अजन्तम बिेट

िम्मा खचव

३२२०००००

१६०८९४९१

महं गी भत्ता

९०००००

२०१६००

योगदानमा आधाररत ननवृत्तभरण तथा

२०००००

२९६८९

२०००००

३९१६०

१४०००००

३४४९५५

७०००००

८००००

उपदान कोष खचव
21213

योगदानमा आधाररत बीमा कोष खचव

22111

पानी तथा नबिुली

22112

सं चार महसुल

22212

इन्धन (कायावलय प्रयोिन)

1500000

520734

22213

सवारी साधन ममवत खचव

1000000

164895

22214

नबमा तथा नवीकरण खचव

500000

302920

22221

मेजशनरी तथा औिार ममवत सम्भार

500000

31662

3800000

128107

16000000

38524

तथा सञ्चालन खचव
22311

मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री

22315

परपनरका, छपाई तथा सूचना
प्रकाशन खचव

22413

करार सेवा शुल्क

1400000

322840

22522

कायविम खचव

2300000

0

22529

ववववध कायविम खचव

100000

40000

22611

अनुगमन, मूल्यांकन खचव

1300000

424495

22612

भ्रमण खचव

400000

258586

22711

ववववध खचव

900000

363720

65300000

19381378

600000

0

1000000

37290

1600000

37290

66900000

19381378

चालु िम्मा
31122

मेजशनरी तथा औिार

31123

फननवचर तथा वफक्चसव
ँ ीगत िम्मा
पूि
कुल िम्मा

१२.

तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण

१३.

आनथवक वषव २०79।080 मा आयोिना सञ्चालन भएको आयोिनाको वववरण

आ.व. २०79।080 मा सञ्चानलत आयोिना
१. मालपोत अनभलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण आयोिना

१४.

ववभाग तथा मातहतका कायावलयहरुको वेभसाईट
यस ववभागको वेभसाइट

website: www.dolma.gov.np रहेको छ ।

यस ववभाग अन्तरगतका कायावलयहरुको वेभसाइटको वववरण ननम्न अनुसार रहेको छ ।
नस.नं.

कायावलयको नाम

ईमेल-ठे गाना

1. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, भिपुर, झापा

bhadrapur.dolma.gov.np

2. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, इनरुवा, सुनसरी

inaruwa.dolma.gov.np

3. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, ववराटनगर,मोरङ्ग

biratnagar.dolma.gov.np

4. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, नसराहा

siraha.dolma.gov.np

5. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, रािववराि, सप्तरी

saptari.dolma.gov.np

6. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, िनकपुरधाम, धनुषा

dhanusa.dolma.gov.np

7. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, िलेश्वर,महोत्तरी

mahottari.dolma.gov.np

8. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, मलगंवा, सलावही

sarlahi.dolma.gov.np

9. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, गौर, रौतहट

rautahat.dolma.gov.np

10. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, कलै या, बारा

bara.dolma.gov.np

11. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, पसाव

parsa.dolma.gov.np

12. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, लगनखेल, लनलतपुर

lalitpur.dolma.gov.np

13. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, भक्तपुर

bhaktapur.dolma.gov.np

14. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, नडल्लीबिार, काठमाण्डौ

dillibazar.dolma.gov.np

15. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, परासी, नवलपरासी
(वदविाट सुस्ता पजिम)

parasi.dolma.gov.np

16. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, तौनलहवा, कवपलबस्तु

kapilbastu.dolma.gov.np

17. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, िोराही, दाङ

dang.dolma.gov.np

18. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, नेपालगञ्ज, बाँके

banke.dolma.gov.np

19. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, गुलररया,बददवया

bardia.dolma.gov.np

20. भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, धनगढी, कैलाली

kailali.dolma.gov.np

21.

भूनमसुधार तथा मालपोत कायावलय, महेन्िनगर, कन्चनपुर

kanchanpur.dolma.gov.np

22.

ु
मालपोत कायावलय, ता्लेिङ्ग

taplejung.dolma.gov.np

23.

मालपोत कायावलय, पाँचथर

panchthar.dolma.gov.np

24.

मालपोत कायावलय, इलाम

ilam.dolma.gov.np

25.

मालपोत कायावलय, मं गलबारे

mangalbare.dolma.gov.np

26.

मालपोत कायावलय, दमक

damak.dolma.gov.np

27.

मालपोत कायावलय, रं गेली

rangeli.dolma.gov.np

28.

मालपोत कायावलय, बेलबारी

belbari.dolma.gov.np

29.

मालपोत कायावलय, धरान

dharan.dolma.gov.np

30.

मालपोत कायावलय, धनकुटा

dhankuta.dolma.gov.np

31.

ु ासभा
मालपोत कायावलय, सं खव

khadbari.dolma.gov.np

32.

मालपोत कायावलय, चै नपुर

chainpur.dolma.gov.np

नस.नं.

कायावलयको नाम

ईमेल-ठे गाना

33.

मालपोत कायावलय, भोिपुर

bhojpur.dolma.gov.np

34.

मालपोत कायावलय, ददङ्गला

dingla.dolma.gov.np

35.

मालपोत कायावलय, तेह्रथुम

terathum.dolma.gov.np

36.

मालपोत कायावलय, सं िान्तीबिार

sakrantibazar.dolma.gov.np

37.

मालपोत कायावलय, ओखलढु ङ्गा

okhaldhunga.dolma.gov.np

38.

मालपोत कायावलय, जखिीफलाटे

khijifate.dolma.gov.np

39.

मालपोत कायावलय ददक्तेल,खोटाङ्ग

khotang.dolma.gov.np

40.

मालपोत कायावलय, खोटाङ्गबिार

khotangbazar.dolma.gov.np

41.

मालपोत कायावलय, सोलुखम्ु बु

solukhumbu.dolma.gov.np

42.

मालपोत कायावलय, उदयपुर

udayapur.dolma.gov.np

43.

मालपोत कायावलय, कटारी

katari.dolma.gov.np

44.

मालपोत कायावलय, कञ्चनपुर,सप्तरी

45.

मालपोत कायावलय, लहान

lahan.dolma.gov.np

46.

मालपोत कायावलय, ढल्केबर

dhalkebar.dolma.gov.np

47.

मालपोत कायावलय, वददववास

bardibas.dolma.gov.np

48.

मालपोत कायावलय, वरथहवा

barthawa.dolma.gov.np

49.

मालपोत कायावलय, बलरा

balara.dolma.gov.np

50.

मालपोत कायावलय, हररवन

harion.dolma.gov.np

51.

मालपोत कायावलय, नसन्धुली

sindhuli.dolma.gov.np

52.

मालपोत कायावलय, रामेछाप

ramechhap.dolma.gov.np

53.

मालपोत कायावलय, दोलखा

dolakha.dolma.gov.np

54.

मालपोत कायावलय, नसन्धुपाल्चोक

shindhupalchowk.dolma.gov.np

55.

मालपोत कायावलय, काभ्रेपलान्चोक

kavrepalanchowk.dolma.gov.np

56.

मालपोत कायावलय, गोटीखेल

gotikhel.dolma.gov.np

57.

मालपोत कायावलय, चाबवहल

chabahil.dolma.gov.np

58.

मालपोत कायावलय, कलं की

kalanki.dolma.gov.np

59.

मालपोत कायावलय, मनमैि ु

manmaiju.dolma.gov.np

60.

मालपोत कायावलय, टोखा

tokha.dolma.gov.np

61.

मालपोत कायावलय, साँखु

sankhu.dolma.gov.np

62.

मालपोत कायावलय, नुवाकोट

nuwakot.dolma.gov.np

63.

मालपोत कायावलय, रसुवा

rasuwa.dolma.gov.np

64.

मालपोत कायावलय, धाददङ्ग

dhading.dolma.gov.np

65.

मालपोत कायावलय, मकवानपुर

makawanpur.dolma.gov.np

66.

मालपोत कायावलय, जशखरकोट

shikharkot.dolma.gov.np

67.

मालपोत कायावलय, चपुर

68.

मालपोत कायावलय, मौलापुर

maulapur.dolma.gov.np

69.

मालपोत कायावलय, गरुडा

garuda.dolma.gov.np

70.

मालपोत कायावलय, नसमरा

simara.dolma.gov.np

kanchanpursaptari.dolma.gov.np

chandranigahapur.dolma.gov.np

नस.नं.

कायावलयको नाम

ईमेल-ठे गाना

71.

मालपोत कायावलय, नसम्रौनगढ

simraungadhd.dolma.gov.np

72.

मालपोत कायावलय, जचतवन

chitwan.dolma.gov.np

73.

मालपोत कायावलय, चनौलीबिार

chanaulibazar.dolma.gov.np

74.

मालपोत कायावलय, खैरहनी

khairahani.dolma.gov.np

75.

मालपोत कायावलय, माडी

madi.dolma.gov.np

76.

मालपोत कायावलय, गोरखा

gorkha.dolma.gov.np

77.

मालपोत कायावलय, नसददववास

sirdibas.dolma.gov.np

78.

मालपोत कायावलय, लमिुङ्ग

lamjung.dolma.gov.np

79.

मालपोत कायावलय, तनहुँ

tanahun.dolma.gov.np

80.

मालपोत कायावलय, स्याङ्िा

syangja.dolma.gov.np

81.

मालपोत कायावलय, वानलङ्ग

waling.dolma.gov.np

82.

मालपोत कायावलय, कास्की

kaski.dolma.gov.np

83.

मालपोत कायावलय, लेखनाथ

lekhanath.dolma.gov.np

84.

मालपोत कायावलय, मनाङ्ग

manang.dolma.gov.np

85.

मालपोत कायावलय, मुस्ताङ्ग

mustang.dolma.gov.np

86.

मालपोत कायावलय, पववत

parbat.dolma.gov.np

87.

मालपोत कायावलय, म्याग्दी

myagdi.dolma.gov.np

88.

मालपोत कायावलय, बागलुङ्ग

baglung.dolma.gov.np

89.

मालपोत कायावलय, बुतीवाङ्ग

burtibang.dolma.gov.np

90.

मालपोत कायावलय, गुल्मी

gulmi.dolma.gov.np

91.

मालपोत कायावलय, मिुवाबिार

majuwabazar.dolma.gov.np

92.

मालपोत कायावलय, पाल्पा

palpa.dolma.gov.np

93.

मालपोत कायावलय, रामपुर

rampur.dolma.gov.np

94.

मालपोत कायावलय, कावासोती

kawasoti.dolma.gov.np

95.

मालपोत कायावलय, रूपन्दे ही

rupandehi.dolma.gov.np

96.

मालपोत कायावलय, मझगवा

majhagawa.dolma.gov.np

97.

मालपोत कायावलय, बुटवल

butwal.dolma.gov.np

98.

मालपोत कायावलय, अिावखाँची

arghakhanchi.dolma.gov.np

99.

मालपोत कायावलय, चन्िौटा

chandrauta.dolma.gov.np

100. मालपोत कायावलय, ्युठान

pyuthan.dolma.gov.np

101. मालपोत कायावलय, िसपुर

jaspur.dolma.gov.np

102. मालपोत कायावलय, रोल्पा

rolpa.dolma.gov.np

103. मालपोत कायावलय, िनतवगाउँ

ghartigau.dolma.gov.np

104. मालपोत कायावलय, रूकुम

rukum.dolma.gov.np

105. मालपोत कायावलय, रूकमकोट

rukumkot.dolma.gov.np

106. मालपोत कायावलय, सल्यान

salyan.dolma.gov.np

107. मालपोत कायावलय, लमही

lamahi.dolma.gov.np

108. मालपोत कायावलय, तुल्सीपुर

tulsipur.dolma.gov.np

नस.नं.

कायावलयको नाम

ईमेल-ठे गाना

109. मालपोत कायावलय, रािापुर

rajapur.dolma.gov.np

110. मालपोत कायावलय, सुखेत

surkhet.dolma.gov.np

111. मालपोत कायावलय, मेहेलकुना

mehelkuna.dolma.gov.np

112. मालपोत कायावलय, दै लेख

dailekh.dolma.gov.np

113. मालपोत कायावलय, दुल्लु

dullu.dolma.gov.np

114. मालपोत कायावलय, नरै नापुर

narainpur.dolma.gov.np

115. मालपोत कायावलय, िािरकोट

jajarkot.dolrm.gov.np

116. मालपोत कायावलय, डोल्पा

dolpa.dolma.gov.np

117. मालपोत कायावलय, हुम्ला

humla.dolma.gov.np

118. मालपोत कायावलय, कानलकोट

kalikot.dolma.gov.np

119. मालपोत कायावलय, मुग ु

mugu.dolma.gov.np

120. मालपोत कायावलय, िुम्ला

jumla.dolma.gov.np

121. मालपोत कायावलय, बािुरा

bajura.dolma.gov.np

122. मालपोत कायावलय, बझाङ्ग

bajhang.dolma.gov.np

123. मालपोत कायावलय, झोताभैरव

jhotabhairab.dolma.gov.np

124. मालपोत कायावलय, अछाम

achham.dolma.gov.np

125. मालपोत कायावलय, डोटी

doti.dolrm.gov.np

126. मालपोत कायावलय, गडसेरा

gadsera.dolma.gov.np

127. मालपोत कायावलय, वटकापुर

tikapur.dolma.gov.np

128. मालपोत कायावलय,, वेलौरी

belauri.dolma.gov.np

129. मालपोत कायावलय, डडेल्धुरा

dadeldhura.dolma.gov.np

130. मालपोत कायावलय, बैतडी

baitadi.dolma.gov.np

ुव ा
131. मालपोत कायावलय, दाचल

darchula.dolma.gov.np

१५.

ववभागमा प्राप्त भएको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी
वववरण
कुनै प्रकारको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता नरहे को।

१६.

ववभाग अन्तरगत संचानलत कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदन

मालपोत अनभले ख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण आयोिना बाट सञ्चानलत मुख्य योिनाहरु
क.

LRMIS (Land Record Management Information System) प्रणाली गत आ.व.मा 18 कायावलयहरुमा लागू
भइ हालसम्म िम्मा 126 कायावलयहरुमा लागू भएको छ ।

ख. सेवाग्राहीले िरबाट नै िर िग्गा कारोबारको लानग नलखत तयार गने सक्ने प्रणाली (Public Access

Module [PAM]) को ववकास भइ आ.व. २०७8।0७9 सम्ममा 71 कायावलयमा लागू भएको छ ।
ग. 4० कायावलयहरुमा सुरक्षाको लानग

IP Camera िडान सम्मन्न भएको छ ।

१७.

वनगवकरण तथा सं रक्षण गरे को सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना सं रक्षण गनव तोवकएको समयावधी

१८.

सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददइएको ववषय
यस अवनधमा कुनै नलजखत ननवेदन नपरे को । मोबाइल, टे नलफोनबाट प्राप्त हुने जिज्ञासा तत्कालै
समाधान भएको ।

१९.

सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को वववरण ।
यस

ववभागसं ग

सम्बजन्धत सावविननक

www.dolma.gov.np बाट प्रकाशन

सरोकारका

ववषयहरु

यस

ववभागको

वेभसाइट

भूनम व्यवस्थापन तथा अनभलेख ववभागको सूचना
िर िग्गा खररद गदाव ननम्न ववषयहरुमा सिग रहनुहन
ु सेवाग्राहीहरुमा अनुरोध छ।
१. नक्शा, वफल्ड बुक, क्षेरफल अनुसारको िग्गा वफल्डमा छ छै न एवकन हुन।
े
२. मोठ, श्रे स्ता कायम छ छै न र िग्गा रोक्का छ छै न, िग्गा कुन व्यहोराले िग्गा
धनीको स्वानमत्वमा आएको हो, सरकारी सावविननक र अरु व्यजक्तको िग्गा िुसेको
छ छै न, िर िग्गाको धनन एवकन गने र अनधकृत वारे सनामाबाट नलखत पाररत गने
भए सोको आनधकाररकता एवकन गने।
३. अंजशयार वा हकवाला छन् छै नन् भए साक्षी राख्ने।
४. िर टहरा समेत स्वानमत्व हस्तान्तरण हुने हो भने सो को व्यहोरा नलखतमा खुलाउने।
५. ्लवटङ्गको िग्गा भए जस्वकृती नलए ननलएको र मापदण्ड अनुरुप छ छै न एवकन
हुने।
६. नलखतमा वास्तववक कारोबार मूल्य ले ख्न।
े
७. नलखतमा ले जखएको व्यहोरा राम्ररी अध्ययन गरी कायावलयको कमवचारीको रोहवरमा
मार सवह छाप गने।
८. रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सेवा शुल्क, पूजँ िगत लाभ कर लगायतका दस्तुर बैंक/सम्बजन्धत
कमवचारीलाई बुझाई रनसद अननवायव रुपमा नलने र सुरजक्षत राख्ने।
९. आनथवक कारोबार बैंक माफवत गने।
१०. नलखत ले ख्दा र पाररत भएपनछ पुिाव नलं दा िग्गा धनन पूिावमा आफ्नो नाम थर वतन
र िर िग्गाको वववरण दठक छ छै न हे ने।
िर िग्गा कारोबार सम्बन्धी अन्य िानकारी यस ववभागको वेभसाइट www.dolma.gov.np
सम्पकव नम्बर ०१53२००२८ वा टोल वि नम्बर 16600172666 बाट प्राप्त गनव
सवकने छ। साथै कायावलय सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा वा समस्या परे मा सम्बजन्धत कायावलय
प्रमुख वा हे ल्प डेक्पमा सम्पकव राख्नुहन
ु समेत अनुरोध छ।
भूनम व्यवस्थापन तथा अनभले ख ववभागद्वारा िनवहतमा िारी सन्दे श।

मालपोत कायावलयहरुमा सेवा नलन आउनुहन
ु े महानुभावहरुलाई अनलाईन माफवत िरबाट नै
िर-िग्गाको कारोबार गनव सवकने बारे सूचनािः
भू-सेवा केन्ि (Public Access Module [PAM]) लागू भएका कायावलयहरुबाट अब िरबाट
नै िर-िग्गा कारोबारको लानग नलखत तयार गनव सवकन्छ। यसका लानग िग्गा सम्बन्धी आधारभूत
ज्ञान भएको र कम््यूटर चलाउन सक्ने व्यजक्तले www.public.dolma.gov.np मा गई आवश्यक
प्रकृया पूरा गरी िर-िग्गा कारोबारको लानग ननवेदन दताव गनव तथा नलखत तयार गनव सक्नेछन्।
यसका लानग व्यजक्त स्वयं ले, मालपोत कायावलयहरुबाट अनुमनत प्राप्त भू-सेवा केन्ि वा स्थानीय तह
माफवत अनलाईन आवेदन दताव गरी िग्गाको कारोबार गनव सक्नेछन्। सो गरी अनलाईनबाट
नननमवत नलखत तथा अन्य तोवकएका कागिातहरु नलई थप कायव गनव मार कायावलय िानुपने गरी
प्रणाली ववकास गररएको छ।

नेपाल सरकार

भूनम व्यवस्था,सहकारी तथा गररबी ननवारण मन्रालय

भूनम व्यवस्थापन तथा अनभलेख ववभाग
बबरमहल, काठमाडौं

फोन नं. 53२००२८, 53२३०४९, 53२६९८८, 53३२४९४
इमेल: info@dolma.gov.np

वेभसाइट: www.dolma.gov.np

